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BENEFÍCIO MÉDICO
AMBULATORIAL E 

ODONTOLÓGICO

O Sineepres pensando em oferecer qualidade de vida e saúde
para a categoria, tem mais um benefício para você trabalhador:
O benefício assistência médica ambulatorial. Empregados
abrangidos pela CCT SINEEPRES/SINDEPRESTEM/PR, tem à
disposição mais essa conquista. As demais categorias e
dependentes, basta associar-se ao Sineepres para ter acesso ao
benefício.

 O consultório odontológico do Sineepres também está atendendo
na clínica do instituto IAS. O Sineepres, sindicato laboral que
representa os empregados em serviços, oferece atendimento
odontológico para toda a categoria. Basta o trabalhador ser
associado, para que seus dependentes também usufruam dos
benefícios. Os consultórios são amplos e modernos, contando
com equipamentos de última geração e excelentes profissionais.
Serviços oferecidos: Clínica Geral, Periodontia, Endodontia
(tratamento de canal) e emergência. Disponibilizamos ainda
serviços a preços acessíveis.   

Siga o Sineepres 
nas redes sociais

instagram.com/sineepres/

facebook.com/sineepres

Sindicato filiado: 

Odontológico

Conheça já o Instituto IAS  
O atendimento médico ambulatorial é
realizado na clínica do Instituto IAS -  
 Instituto de Assistência e Apoio Social ao
Trabalhador do Setor de Serviços, uma
clinica nova,  moderna e muito bem
localizada no bairro Mercês, em Curitiba. A
clínica conta com as seguintes
especialidades: clínica geral,  ortopedia,
pediatria, psicologia, fisioterapia,
ginecologia e exames laboratoriais de
análise clínica, tudo sem custos adicionais. 

Saiba como utilizar

www.instagram.com/ias.instituto

www.facebook.com/ias.instituto

Siga o Instituto IAS nas redes:

Instituto IAS:

 Próteses e implantes
Dispondo de profissionais altamente qualificados, temos o serviço de
implantes e próteses, oferecendo o menor preço e possibilitando o
parcelamento.  Entre em contato conosco e agende uma avaliação. 


